
Boligventilasjon

Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova 
for ettermontering av balansert ventilasjon!



www.flexit.no

90% av tiden oppholder vi oss innendørs. Vi oppfatter hjemmet vårt 
som et trygt sted å være – enten vi spiser, sover eller driver annen 
aktivitet. 

Du er sikkert nøye med hva barna spiser, 

men hva med luften de puster inn?

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:
• Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og ikke 

bidra til helseplager.
• Unngå at det oppstår fuktskader i bygningen enten i form  

av mugg og soppskader eller andre ugunstige forhold som  
kondens på vinduene.

Hva sier Byggeforskriftene?
I boenhet skal rom for varig opphold ha ventilasjon som sikrer friskluft-
tilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller 
boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når 
rommene eller boenheten ikke er i bruk. 

Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass 
når rommet eller boenheten er i bruk. Kjøkken, sanitærrom og våtrom 
skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet. 

Energikrav for 
småhus TEK 10 “TEK 15” Passivhus

Årlig totalt  
energibehov

Krav 125  
kWh/m2 + 1600/ 
oppvarmet BRA

Krav 100  
kWh/m2 + 1600/ 
oppvarmet BRA

Typisk:  
ca. 65  

kWh/m2

Ventilasjon, virknings-
grad gjenvinner 70 % 80 % Nivå 82 %

Min 80 %

Ventilasjon,  
vifteenergi (SFP) 2,5 kW/m3/s 1,5 kW/m3/s 1,5 kW/m3/s

Tetthet  
bygningskropp 2,5 oms/t 0,6 oms/t 0,6 oms/t

Hvorfor ventilere? 
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Balansert ventilasjon
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Hvordan fungerer balansert ventilasjon 

u Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og  
oppholdsrom gjennom ventiler.

v Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i  
huset gjennom ventiler på kjøkkenet, bad og våtrom.

w Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via  
kombiboks på vegg (alternativt takhatt).

x Luft som føres inn i boligen passerer filteret i ventilasjons- 
aggregatet. Dermed renses luften før den blåses inn i rommene.  
Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset.  
På den måten sparer du penger til oppvarming.

y Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil).
z Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil  

(alternativt kobles på ventilasjonsanlegget gjennom en  
by pass-kanal, utenom rotorgjenvinneren).

Eksempel med  
balansert ventilasjon

Fordeler med balansert ventilasjon
• Fjerner forurenset og fuktig inneluft.
• Tilfører boligen ren, filtrert og temperert tilluft.
• Gir høy komfort, er stillegående og gir trekkfri ventilasjon.
• Er energibesparende og gjenvinner normalt over 80% av  

varmen i ventilasjonsluften. Sammenlignet med et avtrekks-
anlegg betyr dette en besparelse på 4-8000 kwh i året.

• Tilfredsstiller forskriftskravene.
• Utviklet for Nordiske forhold, fungerer også i den kalde 

årstiden.
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Sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og effektivt. I tillegg fjernes 
det farlige mikrostøvet som kan være skadelig å puste inn. Alt går til en 
sentralt plassert støvsugerbeholder som tømmes et par ganger i året. 
Avhengig av plassering kan du oppnå nærmest støyfri støvsuging.

CVR 1000 CVR 3000 CVR 4000

5 gode grunner for å installere Flexit sentralstøvsuger

• Blåser det skadelige finstøvet ut av huset
• Rimelig engangsinvestering
• Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger
• Gjør renholdet enklere
• Lavt lydnivå

NYHET! Nå får du egen 
rørpakke slik at du  
enkelt kan ettermotere 
sentralstøvsuger selv.

CVR 2000
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Kjøkkenventilasjon

Gode løsninger og mange modeller
God luft på kjøkkenet er viktig for at det skal være god luft i hele  boligen. 
Ventilering av kjøkkenet må derfor sees i sammenheng med den totale 
ventilasjonsløsningen i hele  boligen for å fungere godt.
Matlukt skal helst ikke merkes i andre rom.  
Flexit leverer kjøkkenhetter til ulike kjøkken løsninger. Felles for alle er god 
kapasitet og høy driftssikkerhet. 

Innbyggings hetter Tradisjonelle kjøkkenhetter Slimline kjøkkenhetter

Design hetter
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Leilighetsventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den optimale  
ventila-sjonsløsningen for blokkleiligheter. 

Våre ventilasjonsaggregater dekker alle typer leiligheter og har  
egenskaper som sikrer ren og frisk luft på en svært energieffektiv   
måte. Ventilasjonsaggregat i hver leilighet gir individuell kontroll og  
reguleringsmulighet for beboeren.

Med eget tilbehør kan ventilasjonsaggregatet styres og overvåkes  
fra et overordnet styringssystem.

Ventilasjonsaggregat beregnet for leiligheter: 
K2  Ventilasjonsaggregatet har integrert kjøkkenventilasjon.   

Plasseres over komfyr. 
UNI-serien  Ventilasjonsaggregater som passer alle typer leiligheter. 

Plasseres i bod, våtrom, etc. For montering på vegg.  
UNI 3 kan i tillegg plasseres under himling.

C2  Ventilasjonsaggregat for plassering under himling.

Eksempel på balansert 
ventilasjon med  
aggregat plassert på 
vegg i bod. Luftinntak 
gjennom yttervegg, 
avkast i sjakt. Tilførsel av 
ren og frisk luft i sove-
rom og oppholdsrom. 
Avtrekk fra bad  
og toalett.
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Flexit boligaggregat

Egenskaper ved Flexit aggregater
• Energieffektive
• Effektive og driftsikre – også i kulde
• Stillegående
• Lagerføres for kort leveringstid

Flexit har aggregater som dekker alle boligtyper, både nye og  
eksisterende boliger, samt mindre kontorbygg. Aggregatene gir  
balansert ventilasjon og ren og frisk luft i alle rom. I forskriftene 
stilles det krav til varmegjenvinning og at viftene skal ha lav  
energibruk. Våre aggregater har høy ytelse på alle viktige områder 
med høyeffektiv roterende varmegjenvinner (normalt over 80%) og 
lavenergivifter.  Aggregatene gir et godt inneklima med høy komfort, 
reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser  
problemhus med tanke på energibehov. I tillegg er aggregatene 
svært stillegående. 

Valg av aggregat til din bolig
Det er viktig å tenke på hvor mye luft som skal ventileres, hvor  
aggregatet skal plasseres og om det er konkrete energikrav til  
boligen. Våre forhandlere eller Flexit Proffpartner kan hjelpe deg.  
Du finner en oversikt på www.flexit.no, eller du kan kontakte  
Flexit på telefon 69810000 eller post@flexit.no.
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Flexit C2

Bredde:  900 mm 
Høyde:  525 mm   
Dybde:  350 mm  
Vekt:   46  kg

1

2

3

Anbefalt til bruk i boliger opp til 100 m2.
C2 er spesielt utviklet for leiligheter.

Aggregatet er spesielt utviklet for leiligheter og er i tillegg godt  
egnet for hybler og brakkerigger. Det er fleksibelt og har mange 
plasseringsmuligheter. Det har høyeffektiv roterende gjenvinner  
og lavenergivifter. 

C2 er fleksibel med flere 
plasserings muligheter.  
Aggregatet kan plasseres 
under himling, på loft, på 
vegg eller liggende på rygg.

Produktfordeler
• Ekstra stillegående
• Enkel i drift med enkelt filterbytte
• Moderne design
• Kan tilkobles kjøkkenhette

Ar
t.n

r. 
 1

11
86

6 
 3

00
0 

  0
6/

20
17

 

A



www.flexit.no

Bredde:  598 mm
Høyde:  770 mm  
Dybde:  510 mm
Vekt:  56  kg

Bredde:  632 mm 
Høyde:  780 mm   
Dybde:  408 mm  
Vekt:  46 kg

Flexit K2

Anbefalt til bruk i boliger opp til 100 m2. 

UNI 2 passer godt til leiligheter, småhus og  
eneboliger. Aggregatet plasseres på vegg.

Anbefalt til bruk i boliger opp til 100 m2.
C2 er spesielt utviklet for leiligheter.

Anbefalt til bruk i boliger opp til 100 m2.
K2 passer godt til leiligheter, hybelleiligheter,   

rekkehus og småhus. K2 ventilasjonsaggregat med  
integrert kjøkkenhette plasseres i kjøkken over komfyr.

Flexit UNI 2

A
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Bredde:  900 mm  
Høyde:  700 mm   
Dybde:  540 mm 
Vekt:  86 kg

Flexit UNI 4

Anbefalt til bruk i boliger opp til 400 m2. 

UNI 4 passer godt til større eneboliger og mindre kontorbygg.  
Aggregatet plasseres på vegg.

Bredde:  720 mm  
Høyde:  700 mm   
Dybde:  520 mm 
Vekt: 67  kg

Anbefalt til bruk i boliger opp til 200 m2. 

UNI 3 passer godt til leiligheter, småhus og eneboliger.  
Aggregatet kan plasseres på vegg eller under himling.

Flexit UNI 3

A
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Anbefalt til bruk i boliger opp til 400 m2. 

UNI 4 passer godt til større eneboliger og mindre kontorbygg.  
Aggregatet plasseres på vegg.

Tilleggsfordeler CI 600
• Høyoppløselig fargedisplay
• Urfunksjon
• Kjølestyring
• Mulighet for kommunikasjon 

via modbus
• Panelet viser inne- og  

utetemperatur
• Funksjoner og alarmer vises 

med hjelpetekst på display 
 
 

Med styrepanelene CI 60 og CI 600 reguleres og overvåkes 
ventilasjonsaggregatene. I det daglige reguleres ventila-
sjonen opp ved dusjing og ekstra personbelastning i boligen. 
Ventilasjonen kan ytterligere automatiseres og styrepanelet 
CI 600 har utvidet funksjonalitet som dekker de aller fleste 
behov. Styrepanelene har moderne design og enkel  
betjening for regulering av hastighet og temperatur. På 
panelet får du signal ved behov for filterbytte og dersom 
det oppstår feil på aggregat. Panelene har fysiske mål som 
passer enkel veggboks. 

Ekstra tilbehør
• Fuktstyring i bad og våtrom
• CO2-styring i soverom og stue
• Styring fra overordnet system 

via modbus
• Trådløst styrepanel for  

økt ventilasjon
• Tilluftskompensering til  

kjøkkenhetter
• Trykkvakt, trådløs eller  

kabeltilkoblet

CI 60

CI 600

Styring og overvåking



   
Flexit er leverandør av ren og frisk luft-løsninger for et sunt innemiljø. 
Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger 
og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et 
norskeid firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk 
klima. Det gir trygghet for deg!

Bestilling og installasjon
I nye boliger inngår som regel balansert ventilasjon i leveransen.  
Dersom du pusser opp, rehabiliterer eller bygger boligen selv,  
anbefaler vi å rådføre deg  med en av våre forhandlere eller  
Flexit Proffpartnere. Kontaktinformasjon til disse finner du på vår 
hjemmeside. 

Spesialist på ren og frisk luft
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Telefon 69 81 00 00 
post@flexit.no 
www.flexit.no

Kontaktinformasjon

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten 
til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.


